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Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vyhlásila grantové programy na letošní rok.
Z nich podpoří projekty zaměřené na záchranu a obnovu lesních ekosystémů, publikace
popisující Jizerské hory, ekologickou výchovu a osvětu, výzkumné projekty apod. Druhá
výzva má zase za cíl podpořit studenty vysokých i středních škol při zpracování jejich
diplomových a semestrálních prací s ekologickým zaměřením na region Jizerských hor.
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Není stanovena žádná horní hranice rozdělovaných prostředků. Záležet bude na tom, kolik
kvalitních projektů se sejde a jak se podaří nadaci oslovovat sponzory. Právě z jejich darů je
tento program financován. Vzhledem k tomu, že samotný provoz nadace je hrazen z jiných
prostředků, dostanou se všechny peníze dárců, ke kterým nadace přidá i svůj díl, přímo na
projekty pomáhající Jizerským horám a jejich okolí. „Pomoc našich dárců je zcela zásadní
neboť bez jejich podpory by námi rozdělované prostředky byly zcela minimální,“ doplnil
Ondřej Petrovský, ředitel nadace.
Nejsou stanoveny žádné termíny nebo uzávěrky a žádosti je možné podávat celoročně. Jejich
formulář si může každý stáhnout na webových stránkách nadace www.jizerky.ecn.cz.
Samotné vyplnění je zcela jednoduché a nejsou vyžadovány ani žádné nadbytečné přílohy.
„Nerozdělujeme miliónové částky, ale snažíme se vyjít žadatelům vstříc a nezatěžovat je
přílišnou administrativou,“ vysvětlil Petrovský.
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor pomáhá již dvacet let a za tu dobu rozdělila
přes patnáct miliónů korun na více než pět set projektů. V loňském roce bylo podpořeno 39
žadatelů částkou 814 416,- Kč. Zabývá se však i realizací vlastních projektů, na kterých
intenzivně spolupracuje se svou dceřinou Společností pro Jizerské hory. Jedním z nich jsou
výsady původních druhů dřevin za necelé čtyři milióny korun, kdy na cca 331 ha bude
vysázeno 90 000 sazenic buků, dubů jedlí apod. Zároveň obě organizace připravují i další dva
projekty, které by měly do regionu přinést až 14 miliónů korun na obnovu návštěvnické
infrastruktury či migrační zprůchodnění toku Smědé.

